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นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้โปรดเห็นชอบให้ข้าราชการซ่ึงได้รับการแต่งต้ัง ตามคําสั่ง

กระทรวงมหาดไทย ท่ี 466/2554 ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2554 เดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่งท่ีแต่งต้ัง

1 นายทินกร มุสิกวัตร
นอ.รุ่นท่ี ๔๑ นปส.รุ่นท่ี  ๔๕

นายอําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 นายสฤษด์ิ ไสยโสภณ
นอ.รุ่นท่ี ๓๙ นปส.รุ่นท่ี ๔๒

นายอําเภอบ้านผือ 
จังหวัดอุดรธานี

3 นายวินัย จงวัฒนบัณฑิตย์
นอ.รุ่นท่ี ๔๐ นปส.รุ่นท่ี ๔๓

นายอําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์

4 นายโกสินทร์ ศรีเพชรพงษ์
นอ.รุ่นท่ี ๓๗ นปส.รุ่นท่ี ๔๐

นายอําเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร

5 นายประมณฑ์ สุจริต
นอ.รุ่นท่ี ๓๙ นปส.รุ่นท่ี ๔๓

นายอําเภอเขาย้อย 
จังหวัดเพชรบุรี

6 นายวิษณุ บูรณะกิจภิญโญ
นอ.รุ่นท่ี ๓๘ นปส.รุ่นท่ี ๔๑

นายอําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม

7 นายสมเกียรติ รัตนเมธาธร
นอ.รุ่นท่ี ๔๐ นปส.รุ่นท่ี ๔๓

นายอําเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด

8 นายสุชาติกิตติ์ สุทธิกาศนีย์ธร
นอ.รุ่นท่ี ๓๘ นปส.รุ่นท่ี ๔๒

นายอําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

9 นายประพฤทธิ์ ยูถนันท์
นอ.รุ่นท่ี ๓๙ นปส.รุ่นท่ี ๔๓

นายอําเภอท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา

10 นายวิชชา จิรภิญญากุล
นอ.รุ่นท่ี ๔๓ นปส.รุ่นท่ี ๔๘

นายอําเภอสอง
จังหวัดแพร่

11 นายวิจักขณ์ ชินโคตรพงศ์
นอ.รุ่นท่ี ๔๔ นปส.รุ่นท่ี ๔๙

นายอําเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ

12 นายวีระศักด์ิ ศิริสิทธิ์
นอ.รุ่นท่ี ๔๔ นปส.รุ่นท่ี ๔๙

นายอําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่

13 นายพิษณุ เสนาวิน 
นอ.รุ่นท่ี ๔๔ นปส.รุ่นท่ี ๔๙

นายอําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

14 นายสุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์
นอ.รุ่นท่ี ๔๔ นปส.รุ่นท่ี ๔๙

นายอําเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์

15 นายอํานาจ พวงสําลี
นอ.รุ่นท่ี ๔๔ นปส.รุ่นท่ี ๔๙

นายอําเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดหนองคาย

16 เรือโท ครรชิต บุญสิทธิ์
นอ.รุ่นท่ี ๔๔ นปส.รุ่นท่ี ๕๐

นายอําเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่งท่ีแต่งต้ัง

17 นายธนพล อันติมานนท์
นอ.รุ่นท่ี ๔๒ นปส.รุ่นท่ี ๔๖

นายอําเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

18 นายจิรศักด์ิ ศรีคชา
นอ.รุ่นท่ี ๔๒ นปส.รุ่นท่ี ๔๖

นายอําเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

19 นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว
นอ.รุ่นท่ี ๔๓ นปส.รุ่นท่ี ๔๗

นายอําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

20 นายวรนิติ์ มุตตาหารัช
นอ.รุ่นท่ี ๔๒ นปส.รุ่นท่ี ๔๗

นายอําเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก

21 นายศิริศักดิ์ ภิญโญพานุวัฒน์
นอ.รุ่นท่ี ๔๓ นปส.รุ่นท่ี ๔๘

นายอําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น

22 นายอภิชาติ ทิมเจริญ
นอ.รุ่นท่ี ๔๓ นปส.รุ่นท่ี ๔๗

นายอําเภอหัวตะพาน
จังหวัดอํานาจเจริญ

23 นายศุภโชค สังขวณิช
นอ.รุ่นท่ี ๔๔ นปส.รุ่นท่ี ๕๐

นายอําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น

24 นายวัชรินทร์ รักชาติเจริญ
นอ.รุ่นท่ี ๔๔ นปส.รุ่นท่ี ๔๙

นายอําเภอลาดบัวหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25 นายเลิศบุศย์ กองทอง
นอ.รุ่นท่ี ๔๗ นปส.รุ่นท่ี ๕๓

นายอําเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม

26 นายสนิท ศรีวิหค
นอ.รุ่นท่ี ๔๕ นปส.รุ่นท่ี ๕๐

นายอําเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

27 นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ
นอ.รุ่นท่ี ๔๔ นปส.รุ่นท่ี ๔๙

นายอําเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ

28 นายธนพัฒน์ บูรณศักด์ิภิญโญ
นอ.รุ่นท่ี ๔๑ นปส.รุ่นท่ี ๔๕

นายอําเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร

29 นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร
นอ.รุ่นท่ี ๔๖ นปส.รุ่นท่ี ๕๒

นายอําเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

30 นายพรชัย ถมกระจ่าง
นอ.รุ่นท่ี ๔๕ นปส.รุ่นท่ี ๕๐

นายอําเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม

31 นายแพน พรไตรศักด์ิ 
นอ.รุ่นท่ี ๔๔ นปส.รุ่นท่ี ๕๑

นายอําเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

32 นายมนิต ตั้งสกุล
นอ.รุ่นท่ี ๔๓ นปส.รุ่นท่ี ๔๘

นายอําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี

33 นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ 
นอ.รุ่นท่ี ๔๗ นปส.รุ่นท่ี ๕๓

นายอําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง

34 นายประภาส รักษาทรัพย์
นอ.รุ่นท่ี ๔๗ นปส.รุ่นท่ี ๕๓

นายอําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา
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35 นายสมเพชร สร้อยสระคู
นอ.รุ่นท่ี ๔๙ นปส.รุ่นท่ี ๕๖

นายอําเภอคําเข่ือนแก้ว 
จังหวัดยโสธร

36 นายสุวิทย์ เล็กกําแหง
นอ.รุ่นท่ี ๓๙ นปส.รุ่นท่ี ๔๒

นายอําเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลําปาง

37 นายสรวิศ ทําเนาว์
นอ.รุ่นท่ี ๔๖ นปส.รุ่นท่ี ๕๒

นายอําเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

38 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
นอ.รุ่นท่ี ๔๙ นปส.รุ่นท่ี ๕๕

นายอําเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี

39 นายสุขสันต์ิ บุณยากร
นอ.รุ่นท่ี ๔๐ นปส.รุ่นท่ี ๔๓

นายอําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา

40 นายสุนทร มหาวงศนันท์
นอ.รุ่นท่ี ๔๙ นปส.รุ่นท่ี ๕๖

นายอําเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน

41 นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์
นอ.รุ่นท่ี ๔๗ นปส.รุ่นท่ี ๕๓

นายอําเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด

42 นายสุชัย บุตรสาระ
นอ.รุ่นท่ี ๔๘ นปส.รุ่นท่ี ๕๔

นายอําเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น

43 นายคณะกร เครือวรรณ
นอ.รุ่นท่ี ๔๙ นปส.รุ่นท่ี ๕๕

นายอําเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย

44 นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล
นอ.รุ่นท่ี ๔๓ นปส.รุ่นท่ี ๔๗

นายอําเภอเมืองชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท

45 นายชัยรัตน์ สุทธิธรรม
นอ.รุ่นท่ี ๔๓ นปส.รุ่นท่ี ๔๘

นายอําเภอคําชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร

46 นายสุรสันต์ิ เพชรสุวรรณรังษี
นอ.รุ่นท่ี ๔๗ นปส.รุ่นท่ี ๕๓

นายอําเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม

47 นายพีระศักด์ิ องกิตติกุล
นอ.รุ่นท่ี ๔๓ นปส.รุ่นท่ี ๔๘

นายอําเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ท้ังนี้ ให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ี ในวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ยกเว้นลําดับท่ี 2, 5, 7, 8, 9, 11, 19 ,21, 23,
24, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 38, 44 และ 45  ให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ี ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
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